
Denne eksempelfakturaen omfatter både betaling 
av nettleie og kraft. Ikke alle får en slik faktura, 
noen får separate fakturaer for kraft og nettleie. 
Her finner du totalbeløpet for fakturaen. På 
baksiden finner nærmere detaljer for avregningen. 
Beregning av fakturaen er basert på ditt 
kraftforbruk i den perioden fakturaen gjelder for 
og de kraftprisene du skal betale i henhold til den 
kraftavtalen du har.

Betaling av nettleie er basert på den samme 
forbruksmålingen multiplisert med nettariffen 
pluss fastledd. Du betaler 25% mva på kraften. På 
nettleien betaler du 11,01 øre i forbruksavgift til 
staten samt et øre til Statens Energifond for hver 
kilowattime du bruker. På nettariffen inklusive 
disse avgiftene betaler du deretter 25% mva.

Betalingsavtale: Har du problemer med å betale 
din faktura er vi gjerne behjelpelige med å lage en 
betalingsavtale. Enten ved en utsettelse eller ved 
å splitte fakturaen opp i 1 eller 2 deler. Ring eller 
mail oss før fristens utløp, så finner vi sammen en 
god løsning. Kostnad kr. 50,-.

Vi har 2 ukers betalingsfrist. Merk i 
feltet under totalbeløpet opplysinger 
om forsinkelsesrente og purregebyr.

Har du spørsmål om fakturaen, ta gjerne 
kontakt på telefon eller på e-post.
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For tegning av AvtaleGiro og 
eFaktura benyttes det KID nummeret 
du finner her.

1 2 3 4 5 6

Ola Normann
Valdresvegen
2900 Fagernes

999999

Valdresvegen
9999

Ola Normann
Valdresvegen
2900 Fagernes

999999
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Stolpediagrammet viser i de lyse 
søylene forbruket ditt i kilowattimer i 
hver fakturaperiode i fjor. Den mørke 
søylen viser forbruket ditt i gjeldende 
år. Hensikten med diagrammet er at 
du skal kunne følge bedre med på 
ditt forbruk. Myndighetenes mål er at 
dette skal være mer bevisstgjørende 
og motivere for strømsparing. Hvis 
du oppdager uforklarlige forskjeller 
i forbruket i samme periode året før 
kan vi undersøke dette. 
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Her finner du ditt Kundenummer samt andre 
kundeopplysinger som kan være viktig når du 
kontakter oss. Nederst i dette tekstfeltet finner 
du din PIN kode som kan benyttes sammen 
med kundenummeret for å logge seg inn på 
sin egen interaktive kundeside; DIN SIDE. Ved 
å logge seg inn her kan du bl.a. se nærmere 
på dine kundeopplysinger, sjekke fakturaer, 
endre kundeopplysinger, sjekke forbruk og 
lage en fakturaavtale. Sjekk om vi har korrekt 
epostadresse og postadresse.
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 Forbruket i gitte periode

7 8 9 10Pris på hhv kraft og nett.

7 8 9 10Avleser – hvilken avlesningsmetode vi har benyttet. Se forklaring under.

Bli kjent med din faktura - framside Bli kjent med din faktura - bakside

7 8 9 10

7 8 9 107 8 9 10

•	 ValdresEnergi fakturer sine kunder 6 ganger 
pr. år. 

•	 Kunder med terminal blir fakturert etter fak-
tisk forbruk den første annenhver måned.

•	 Kunder uten terminal blir akontofakturert 
med antatt årsbeløp. Nettkunder i Valdres 
Energiverks forsyningsområde som er kraft-
kunde hos ValdresEnergi, Kraft, blir avregnet 
for nett og kraft på samme faktura.

•	 Vi har tatt i bruk Efaktura. Velger du det kom-
mer din faktura direkte til din nettbank.

•	 Du kan også velge AvtaleGiro, ta kontakt med 

din bank og oppgi ditt KID nr. som du finner 
under stolpediagramet se nr. 6. Ved forfall blir 
fakturaen trukket direkte på din konto.

•	 Ved prisendring på Standard variabel kraft-
pris kan du få individuell varsling via SMS, 
epost eller brev. Varsling skjer 14 dager før 
prisendring.  Prisendring annonseres også i 
lokalavisa Valdres.

Faktureringsrutiner

Ikke slå av hovedsikringen 
Hvis du skrur av din hovedsikring, vil vi 
IKKE oppnå kontakt med din strømmåler 
og det vil bli beregnet (stipulert) et 
forbruk i gitte periode.

eFaktura
For kunder som mottar eFaktura vil utseende varierer 
litt fra denne fakturaen, men all informasjon du fin-
ner her er også tilgjengelig på din faktura. 

Pkt 3 vil du finne ved å klikke på ”vis strømforbruk”
Pkt 7 – 9 vil du finne ved å klikke på ”fakturadetaljer” 

Ved å velge måleravlesning, vil du komme rett inn på 
din kundeside.

Forklaring til avleser uttrykk 
Stipulering maskinelt: Beregnet forbruk 
i en periode vi IKKE har oppnådd kontakt 
med din strømmåler 
Fjernavlest: Vi har fin kontakt med din 
strømmåler og har fjernavlest ditt forbruk 
Interpolert: Stipulert målerstand der det 
finnes reell stand senere.

Nye nettsider

Følg med på våre nettsider 

www.valdresenergi.no.

I midten av september lanserer vi 

helt nye sider. 

Klikk deg inn og bli bl.a. med på 

konkurranse om gratis billetter 

til Byfanten.

Mer informasjon,

se baksiden!


